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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 18. maj 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 7 til B 106 efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 7 til B 106: 

 

Kan man med rimelighed kalde sig flygtning, hvis man er rejst igennem en stribe 

fredelige lande? 

 

Svar: 

 

Der skal ikke herske tvivl om, at det – set fra mit perspektiv – kan virke underligt, 

når flygtninge fra f.eks. Syrien rejser gennem mange europæiske lande, før de 

havner i Danmark og søger asyl.  

 

For mig at se udgør det en trussel mod asylsystemets integritet, idet det for man-

ge mennesker bestyrker opfattelsen af, at der ikke er tale om reelle flygtninge, 

men at der snarere er tale om økonomiske migranter uden behov for beskyttelse. 

 

Det ændrer dog ikke ved, at hvis en udlænding påberåber sig at være omfattet af 

udlændingelovens § 7 (asyl), skal Udlændingestyrelsen snarest muligt træffe afgø-

relse om, hvorvidt asylansøgningen skal behandles i Danmark, eller om der skal 

ske f.eks. afvisning eller overførsel af udlændingen efter reglerne i Dublinforord-

ningen, eller om der skal ske afvisning til et sikkert tredjeland, jf. udlændingelo-

vens § 48 a, stk. 1, 1. pkt. 

 

Danmark anser efter gældende praksis et land for at være et sikkert tredjeland, 

hvis udlændingen ved udsendelse til dette land ikke risikerer dødsstraf eller at 

blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller 

straf. Vurderingen af, om der foreligger en sådan risiko, foretages på baggrund af 

en generel vurdering af det pågældende tredjeland 

 

De danske udlændingemyndigheder kan nægte en udlænding beskyttelse i Dan-

mark, hvis personen allerede har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis 

personen har nær tilknytning til et andet land, hvor vedkommende må antages at 

kunne opnå beskyttelse, jf. udlændingelovens § 7, stk. 4. Længerevarende ophold 
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forud for indrejsen i Danmark, derboende nære slægtninge eller tilsvarende for-

hold ka  udgøre ” ær tilk yt i g” til et a det la d, hvor udlæ di ge  å a tages 
at kunne opnå beskyttelse. 

 

 

 

Inger Støjberg  
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Lars Lichtenstein 

 


